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فعالیت های روزمره کتابخانه

مدیریت، برنامه ریزی ، سازماندهی، هماهنگی، نظارت و کنترل فعالیتهای
کتابخانه

امانت،بازگشت،رزرو کتاب و پیگیری کتب دارای دیرکرد طوالنی مدت

راهنمایی و کمک به مراجعین جهت سرچ کتابها در سیستم و قفسه 
مربوطه

قدیمیوجین کتابهای ویرایش 

وناکرتمدید خودکار تمامی اعضاء کتابخانه مرکزی به علت شیوع بیماری 

حساب نهایی اعضاءتسویه 



فعالیت های روزمره کتابخانه

انجام مکاتبات اداری مربوط به کتابخانه مرکزی 

شآذرخپارس نرم افزار کتابخانه های پیگیری پرداخت پشتیبانی قرارداد 

نرم افزار کتابخانه ایپیگیری امور مربوط به 

رف خوانی و مرتب نمودن قفسه های کتاب

ثبت عنوان پروپوزال پایان نامه های دانشجویان رشته پزشکی

بررسی پایان نامه های دانشجویان رشته پزشکی از لحاظ نگارشی



بیمارستان کتاب جدید برای عنوان163و جلد 1057تعداد خریداری 
آموزشی درمانی پاستور و دانشکده پزشکی



آماده سازی و فهرست نویسی کتب خریداری شده در نرم افزار تحت وب 
کتابخانه ای آذرسا



کتابخانه بیمارستان آذرساافزار کتابخانه ای تحت وب نرم راه اندازی 
آموزشی درمانی پاستور



زار تحت ثبت و فهرستونیسی کلیه کتب بیمارستان آموزشی درمانی پاستور در نرم اف
وب آذرسا

ار ورود اطالعات کلیه اعضاء کتابخانه بیمارستان آموزشی درمانی پاستور در نرم افز
کتابخانه ای



کتابخانه نرم افزار کتابخانه ای تحت وب آذرساراه اندازی 
دانشکده بهداشت



بهداشت کتابخانه دانشکدهثبت و فهرستونیسی کلیه کتب 
در نرم افزار تحت وب آذرسا



سایت کلیه کتابخانه طبق استاندارد های مرکز توسعه و وب تکمیل و بروزرسانی اطالعات 
پزشکی جهت ارائه بهتر خدمات به کاربرانموزش آاطالعات علمی وزارت بهداشت درمان و 

• http://centlib.mubam.ac.ir/ کتابخانه مرکزی

• http://diglib.mubam.ac.ir/ کتابخانه دیجیتال

• http://hellib.mubam.ac.ir/ بهداشتکتابخانه دانشکده 

• http://medlib.mubam.ac.ir/ کتابخانه دانشکده پزشکی

• http://hoslib.mubam.ac.ir/ کتابخانه بیمارستان پاستور

http://centlib.mubam.ac.ir/
http://diglib.mubam.ac.ir/
http://hellib.mubam.ac.ir/
http://medlib.mubam.ac.ir/
http://hoslib.mubam.ac.ir/


به تمامی پایگاهها و منابع اطالعاتی مورد اشتراک کنسرسیوم وزارت بهداشت ودسترسی امکان 
منابع داخلی از طریق کتابخانه دیجیتال و کلیه وب سایت های کتابخانه ای

• http://diglib.mubam.ac.ir/Subfolder?SFId=6

http://diglib.mubam.ac.ir/Subfolder?SFId=6


ارائه اخبار بروز حوزه اطالع رسانی و کتاب از طریق وب سایت های 
کتابخانه ای



تغییر چیدمان کتابهای کتابخانه مرکزی و ایجاد فضای مناسب تر جهت
ارائه خدمات به کاربران



ر هفته کارگاه آموزشی انتخاب مجالت معتبر و شناخت مجالت جعلی دبرگزاری 
پزشکی پژوهش توسط سرکارخانم دکتر اخوتی عضو هیات علمی دانشگاه علوم

کرمان



اربران ارائه  خدمات  غیرحضوری بصورت آنالین و تلفنی به کافزایش 
19پس از شیوع  بیماری کوید 



ارائه خدمات حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی به مراجعان 
امانت و برگشت کتاب ، راهنمایی و جستجوی : حضوری شامل 

...مقاالت از پایگاهها و منابع اطالعاتی و 

ثبت نام و ورود اطالعات کاربران جدید ، دانشجویان 
جدیدالورود در نرم افزار تحت وب کتابخانه ای




